
Sqd postanowit:

Staje biegty Jacek lazowski, biegtyz listy SO wWarszawie, powotujesi~ na
zlozone przyrzeczenia,wyjasnia:

Petnomocnik powoda potwierdza, ze otrzymatapismo pozwanegoz dnia
19.10.2017 r. .

Sqd postanowit:
wyrazi6 zgod~ na zlozenie przez pozwanego pism procesowychz dnia 03.10.2017
r. i 19.10.2017 r, oraz pisma pow6dki z dnia 18.10.2017 r, .

Sad postanowit:
dopuscie tymczasowo do udziafuw sprawie r. proKatarzyne Kolodziejskaz
substytucji r. proMoniki Piwonskiej, ustanowionejw sprawie, zobowiazujac jq do
zrozenia substytucji,W terminie 3 dni, pod rygorempornlnieciaczynnoscl
dokonanych w sprawie.

Petnomocnicy stron nie zgtaszajqwniosk6w formalnych.

Przewodniczqcy informuje 0 aktualnej sygnaturzeakt sprawy.

Stawit si~ biegtyJacek tazowski.

W lmienlu powoda stawila sie r. proKatarzynaKolodzlejska z substytucji r. pr.
Moniki Plwonskie], ustanowionejw sprawie, wnosi 0 dopuszczeniedo udziatuw
sprawie i zobowiazuje si~ w terminie 3 dni przedlozyc substytueje.

Pozwany Zbigniew Sarata osoblscie wraz z petnomocnikiemadw. Piotrem
Terleckim, ustanowionyrnw sprawie.

Przewodniczqcy informuje, ze rozprawa jest nagrywana w systemie audio.

Urucnomiono rejestracj(1 dnia 2017-10-230 godz 09:16:51
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Adnotacje:

na rozprawie

.rozpoznat sprawe z pow6dztwaSp6tdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" w Warszawie .

przeciwko Zbigniewowi Saracie i Zofii Maciejewskiej-Saracie

o zaplate
.na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sqdu Okr~gowegow Warszawie

z dnia 4 czerwca 2013 r., sygn. akt XXIV C 830/11

sekr. sadowy Anna LachaczProtokolant:

Sad Apelacyjny w Warszawie V Wydziat Cywilny w skladzle nastepuiacym:
Przewodniczqcy: SSA PrzemystawKurzawa (spr.)

S~dziowie: SA Paulina Astanowicz

SA Bogdan SWierczakowski

Dnia 23 pazdzlernika 2017 r.

PROTOKOt.
ROZPRAWY APELACYJNEJ

ODPISSygn. akt: V ACa 31117
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Pelnornocnlk powoda podtrzymuje to zastrzezenle do opinii, ze odsetkllodlokat'. ::~
terminowych w kwocie 821242,48 zl nie powinny bye uwzqledniane w rozli~?:Elrlia,>',~

,"~~)i:rFr6
~"::~-~~

Biegly sklada rachunek za stawiennictwo na rozprawie.

Biegty sklada do akt pismo, w kt6rym zawarta jest odpowiedi: na zarzuty stron do
opinii, odpis dorecza stronom.

Opieratem si~ na wszystkich dokumentach ksi~gowych, kt6re byty w sp6tdzielni.

Na pytania petnomocnika powoda:

W jednym z aneks6w garaze rnialy bye platne oddzielnie, natomiast p6i:niej
wprowadzono w umowie, ze w cenie umowy jest wartosc wybudowania garazu.

Bylo tak, ze osoby budulace segmenty finansowaly garaze.

Na pytania pozwanego:

Nie przyjqtem tego, co w uchwatach przyj~ta sp6tdzielnia, ale przyjqtem to, co
nalezaln przyjq_ei nie rnozna rozliczyc tego na podstawie decyzji PINBu, bo tam sa
bt~dy.
Ustalaiac powierzchnle opartem sle na dokumentach przedstawionych przez
sp6tdziel ni~.

Na pytania petnomocnika pozwanych:

Powierzchnie garazy uwzgl~dniatem w opinii w spos6b wskazany w zasadach
spoldzielnl.

"f'--U~"_'-"-'''_''''''<.o

Korekta ta dotyczy opinii podstawowej i ustalen zawartych na stronie 22~osi~tht~·K::\.;
wersy. "

'.' ''_<

~';',~:~
Na stronie 23 jest wyjasnienie, skq_dsie ta kwota bierze. /,>, . . .:11~)~
Biegty dorecza stronom odpisy skorygowanej opinii. ·tf~,l:
Na pytania petnomocnika powoda: \::~::::;i:~1R"~

..........~_..........-~-t}11I

Biegty sktada do akt korekte rozliczen uwzgl~dniajotcq_dokumenty zlozone przez
powodke przy pisrnie z dnia 10.08.2017 r., co oznacza, ze korekta ta uwzgl~dnia
wliczenie do wartosci zadania odsetek w kwocie 821242,48 zt.

Petnomocnik powoda zobowiazuje sle do zlozenia odpowiednich dokunient6w lub
oswladczenla, ze sp6tdzielnia nie podejmowata uchwat zmieniajq_cychzasady
zaliczania odsetek.

..Podkreslarn, ze od powodowelspoldzielni otrzyrnalempewne dokumenty przy
plsrnie z dnia 10.08.2017 r., stad tez nie mogtem ich ujotCw opinii. Dotyczy to
uchwaty sp6tdzielni odnosnie zaliczaniu odsetek na budowe lokali do funduszu
remontowego sp6tdzielni, co powoduje, ze wtotczenie wartosci 821242,48 zl tych
odsetek do funduszu remontowego, 0 kwote tot nie rnozna zrnniejszyc wartosci
inwestycji, co ja uczynllern w opinii i nalezy zrobic korekte tych obliczen,

Wykreslenie tego fragmentu opinii nie skutkuje zmiana opinii.

Natomiast chciatbym uzupelnie ustalenia opinii 0 nastepulaee kwestie:
prosze 0 wykreslenle z ustaleri opinii zapis6w zawartych na stronie 6-ostatnie dwa
wersy u dotu, do pierwszego akapitu na stronie 7 zaczynaiaceqo sle od " ad. 1,2,3".

Biegly podtrzymuje ustalenia i wnioski zwarte w opinii.
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przeprowadzic dow6d z ustnych wyjasnien biegtego co do ustalen i wnioskQW' ...~~~'ro~;;_OPiniiz dnia 24_07_2017 r., stanowlace] uzu pe!nienie opinii ~dijia _ "~'
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Na oryginale 'Wlasciwe podpisy
Za zgodnosc Z oryginalem stwierdzam

Przewodniczqcy

Zatrzymano rejestracjf?(pauza) dnia 2017-10-230 godz 10:36:11

Zatrzymano rejestracjf?dnia 2017-10-23 0 godz 10:36:24

Petnomocnik pozwanego sktada zastrzezenie w trybie art. 162 k.p.c. w zwiazku z
art. 227,217,207,278,286 k.p.c w zwiazku z art. 382,391 par. 1 k.p.c , albowiem
fakty kt6re mialy bye przedmiotem dowodu sa istotne dla sprawy.

Sad postanowH:
1. zobowiazac petnomocnika pow6dki do przedlozenla w terminie 4 dni, tj. do dnia
27.10.2017 r. uchwat sp6tdzielni zmieniajq_cych zasady zaliczenia odsetek ad lokat
bankowych na koszty inwestycji lub oswiadczenia w tym terminie, ze zasady te nie
ulegty zmianie w stosunku do uchwal zlozonych w sprawie;
2. oddalic wniosek dowodowy pozwanych;
3, odroczy6 rozprawe do dnia 6.11:2017 r., godz. 15.00, sala 1;
4. petnomocnicy stron 0 terminie zawiadomieni.

Po przerwie stawili si~ jak dotychczas.

Uruchomiono rejestracjf?dnia 2017~10-230godz 10:32:24

Zatrzymano rejestracjf?(pauza) dnia 2017-10-230 godz 10:29:15

Przewodniczq_cy zarzadzll przerwe.

Petnomocnik powoda wnosi 0 oddalenie wniosku dowodowego pozwanego,
albowiem zmierza on do wyliczenia budowy wytqcznie domu pozwanych, a nie
wkladu budowlanego wnoszonego na zasadach sp6tdzielczych na zasadach jak
pozwani zobowiazali si~ w umowie.

Pelnomocnik pozwanego wnosi 0 sporzadzanie uzupelniaiace] opinii przez
biegtego na okollcznosc sporzadzenia kosztorysu robot budowlano- montai:owych
wszystkich budynkow osiedla Migdatowa w celu okreslenia rzeczywistego
procesowego udziatu kosztu budowy domu pozwanych w koszcie budowy osiedla z
uwzqlednleniern :
1. wlelkosci powierzchni na podstawie urzedu decyz]l 245/D/00/MU;
2. koszt6w budowy stanowisk postojowych w budowie S2 do S5;
3. koszt6w budowy klatek schodowych innych czesciwsp61nych w budynkach od
S2 do S5;
4. braku wykoriczenia strychu w budynku S1.

tego zadania inwestycyjnego, co oznacza, ze nie powinny pornniejszac wartosci
wktadu budowlanego do zwrotu .
Nie kwestionuje korekty, kt6ra dzisiaj zostala zlozona przez biegtego.
Petnomocnik wnosi a udzielnie terminu 14 dni na przedlozenie uchwat sp6tdzielni w
zakresie tych odsetek lub oswiadczenie, ze zasady te nie ulegty zmianie w takim
zakresie w jakim zostaty uwzqlednione przez biegtego w korekcie biegtego ztoi:onej
na dzisiejszej rozprawie.
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Protokolant
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